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WINMAU LATVIAN OPEN 
5. novembris 2022 

WINMAU RIGA OPEN 

6. novembris 2022 
 

 

WDF BRONZAS KATEGORIJA 

 
 

WDF BRONZAS KATEGORIJA 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pielozētie pāri – 4. novembris 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spēļu halle un 
izmitināšana: 

 

 

 

Adrese: 

Tālrunis: 
Fakss: 

e-pasts: 
Mājas lapa: 
Spēļu halle: 
Finālu zāle: 

Slokas iela 1, Rīga 

(+371) 67 069 000 
(+371) 67 069 001 
reservations@bellevue.lv  
https://hotelbellevue.lv/en  
“PARIS I & PARIS II” 

“Event Plaza” 
 

Standarta klases numurs – vienvietīgs: 40 EUR / divvietīgs: 45 EUR 

Superior ar SPA piekļuvi – vienvietīgs: 60 EUR / divvietīgs: 65 EUR 
 
Cenā iekļautas brokastis, kā arī sporta centra apmeklējums un auto stāvvieta. 
 
 

Rezervācija ar kodu: LATVIA DARTS 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Balvu fonds (EUR):   

  WINMAU Latvia Open 2022 WINMAU Riga Open 2022 

Datums: 4.11. 5.11. 06.11. 

Dalības maksa: 10 EUR 30 EUR* 30 EUR* 10 EUR 10 EUR 30 EUR* 30 EUR* 10 EUR 10 EUR 

Vieta 
Pieloz. 

pāri 
Kungi Dāmas Zēni Meitenes Kungi Dāmas Zēni Meitenes 

1. vieta € 200 € 800 € 400  € 100 € 50  € 640 € 320  € 100 € 50  

2. vieta € 100 € 400 € 200  € 50 € 25  € 320 € 160  € 50 € 25  

3. vieta (x2) € 50 € 200 € 100 € 25 € 15  € 160 € 80 € 25 € 15  

5. vieta (x4)  € 100 € 50   € 80 € 40   

9. vieta (x8)  € 50    € 40    

Kopā: € 400 €2400 €1000 € 200 € 105 €1920 €800 € 200 € 105 
 

No ārvalstu spēlētējiem tiek ieturēts Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis 23 % 

 
 
* Spēlētāju nodeva - "WDF reitinga individuālo sacensību dalības maksā ir iekļauta spēlētāju nodeva 2,00 USD apmērā. Šī 
spēlētāja nodeva tiks izmantota WDF antidopinga programmas un citu saistīto WDF aktivitāšu un pakalpojumu finansēšanai." 
 
** Jauniešu spēlētāji – zēni un meitenes, kuri sacensību dienā nav pilnus 18 gadus veci. Zēni un meitenes spēlē atsevišķi. 
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Spēļu zālē nedrīkst smēķēt un lietot alkoholu! 

 
Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā, kā arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā. 

 
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tie nepiedalās spēļu tiesāšanā, izturas necienīgi 

pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājas vai ir stiprā alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā. 
 

Spēlētājiem ir jābūt pienācīgi ģērbtiem visus sacensību laiku gan apakšgrupu, 
gan izslēgšanas spēļu, gan apbalvošanas laikā. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pieteikšanās: Elektroniskā reģistrēšanās sacensībām ir atvērta līdz 2022. gada 3. novembrim: 
Mājas lapa: http://latviadarts.com/lv/tournament/latvian-open-2022  

e-pasts: info@latviadarts.com 
Pieteikties būs iespējams arī sacensību vietā. 
 

Labākie spēlētāji tiks izsēti pēc WDF reitinga atbilstoši WDF noteikumiem. 
Spēlētāji, kuri reģistrēsies pēc 26. oktobra, netiks izsēti.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sacensību 
programma: 

4. novembris 
17:00 – Spēļu halle atvērta priekš dalībniekiem 
20:00 – Pielozēto pāru sacensības (reģistrācija līdz 19:00) 

5. novembris 
09:00 – Spēļu halle atvērta priekš dalībniekiem 
11:15 – Sacensību atklāšana 

11:30 – Individuālās sacensības (reģistrācija līdz 10:00) 
6. novembris 

09:00 – Spēļu halle atvērta priekš dalībniekiem 
11:15 – Sacensību atklāšana 
11:30 – Individuālās sacensības (reģistrācija līdz 10:00) 
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Izspēļu formāts: Finālu zālē uz skatuves tiks izspēlēti: 

- Kungu individuāli pusfināli un fināli 

- Jauniešu individuāli fināls 
- Dāmu individuāli fināls 

 
 
Visas sacensības notiek saskaņā ar WDF sacensību noteikumiem. Vairāk informācijas par 
noteikumiem: www.dartswdf.com. 
 
Visas sacensības notiks pēc viena mīnusa vai apakšgrupu un viena mīnusa sistēmas. Sacensībās tiks 
spēlēts “501” ar parasto sākumu un dubulto vai “buļļa” nobeigumu. Spēles sācēju nosaka metot pa 
centru. Ja pirms pēdējā lega rezultāts ir neizšķirts, tad izšķirošo legu sāk tas spēlētājs, kurš sāka 
spēles pirmo legu. 
 
Zaudētājam jānotiesā nākamā spēle uz tā paša mērķa 
 
Pielozētie pāri – visas spēles līdz finālam, notiek līdz 3 legu uzvarai. Fināls līdz 4 legu uzvarai. 
* Pārim, kurā ir vismaz viena dāma pienākas 50 punktu handikaps par katru dāmu (oponentu pāris 

sāk no 501 + 50 punktiem). Divām dāmām pret diviem kungiem spēlē pienākas 100 punktu 

handikaps. Spēlējot diviem vienādiem pāriem, handikapa nav. Pielozēto pāru sacensībās ir brīvs 

ģērbšanās stils un nav jāievēro spēļu apģērba noteikumi. 
 

Jaunieši individuāli – visas spēles notiek līdz 4 legu uzvarai.  
 

Kungi individuāli – visas spēles līdz fināla, notiek līdz 4 legu uzvarai. Fināls līdz 6 legu uzvarai. 
 

Dāma individuāli – visas spēles notiek līdz 4 legu uzvarai.  
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Informācija:  Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Darts Organizācijas 

pārstāvjiem vai rakstiet uz e-pastu: info@latviadarts.com. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oficiālie mērķi: 
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           Uz sacensībām aicina, LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA 
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